Paracommerciële Instellingen
Deze uitgave informeert over hetgeen geregeld is in de Drank- en Horecawet over paracommerciële instellingen. De volgende onderwerpen komen aan de orde.
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Wat zijn paracommerciële instellingen?
De Drank- en Horecawet maakt onderscheid tussen commerciële en paracommerciële horecainrichtingen. Commerciële inrichtingen zijn horecabedrijven als bars, cafés, restaurants en hotels.
Paracommerciële instellingen zijn niet-commerciële inrichtingen die zich specifiek richten op activiteiten
van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.
Hierbij valt te denken aan sportkantines, wijk- en buurtgebouwen, gemeenschapshuizen, verenigingskantines, schoolgebouwen, kerkelijke gebouwen en dergelijke.
Paracommerciële instellingen moeten voldoen aan de volgende criteria:
de instelling is niet-commercieel
de instelling is een rechtspersoon, niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap
de instelling moet voldoen aan een van de hierboven genoemde doelstellingen (activiteiten).
Verplichtingen paracommerciële instellingen
Voor paracommerciële instellingen gelden andere regels dan voor commerciële horeca-inrichtingen. Bij
paracommerciële instellingen werkt men veelal met vrijwilligers. In de praktijk blijkt het voor deze instellingen moeilijk te zijn vrijwilligers te vinden die beschikken over een bewijsstuk van kennis en inzicht
sociale hygiëne of die bereid zijn deze cursus te volgen. Dit is de reden dat voor paracommerciële instellingen een afwijkende regeling en andere eisen gelden.
Regels voor paracommerciële inrichtingen:
het bestuur moet een bestuursreglement (huisregels) vaststellen.
twee leidinggevenden dienen in het bezit te zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne.
Gedurende de tijden dat alcohol wordt geschonken, dient een leidinggevende of een barvrijwilliger aanwezig te zijn die door het bestuur is geïnstrueerd over verantwoord alcoholgebruik.
De tijden waarop alcohol geschonken wordt, moeten zichtbaar aangegeven worden.
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Bestuursreglement
De onderwerpen waarin een bestuursreglement minimaal dient te voorzien zijn:
het bestuursreglement moet waarborgen dat het verstrekken van alcoholhoudende drank geschiedt door gekwalificeerde personen.
de tijdstippen (welke dagen en tijdstippen) waarop alcohol geschonken wordt.
de wijze waarop toegezien wordt op de daadwerkelijke naleving van de aldus vastgesteld regels.
Instellingen die beschikken over een geldige vergunning die voor 1 november 2000 is afgegeven, hoeven
geen bestuursreglement op te stellen. Mocht de vergunning na die tijd gewijzigd of vernieuwd worden
dan is het wettelijk verplicht om een bestuursreglement op te stellen.
Bij de Stafafdeling kunt u een modelbestuursreglement met toelichting opvragen.
Ongelijke voorwaarden
Van paracommercie is sprake als, meestal onder ongelijke voorwaarden, de commerciële horecabedrijven ongewenste concurrentie van paracommerciële instellingen ondervinden. De ongelijke voorwaarden,
waaronder paracommerciële instellingen worden geëxploiteerd, kunnen onder meer bestaan uit:
•
•
•
•

Het verkrijgen van subsidies.
Het niet als bedrijf ingeschreven staan in het handelsregister.
Het in beginsel niet inschrijfplichtig zijn bij het Bedrijfschap Horeca, met als gevolg dat men zich
niet behoeft te houden aan de horeca-cao.
Het van toepassing zijn van fiscaal gunstiger voorwaarden.

Wat zijn ongewenste paracommerciële activiteiten?
Op grond van artikel 4 Drank- en Horecawet kunnen aan een vergunning één of meer voorschriften of
beperkingen worden verbonden.
Deze beperkingen of voorschriften mogen alleen op de volgende onderwerpen betrekking hebben:
a.
Er mogen in de inrichting geen bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen, worden gehouden.
b.
Deze bijeenkomsten mogen niet openlijk worden aangeprezen, en ook de mogelijkheid tot het
houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard mag niet worden aangeprezen
c.
De tijden gedurende welke in de betrokken inrichting alcohol houdende drank wordt verstrekt.
Onder “bijeenkomsten van persoonlijke aard”wordt blijkens de memorie van toelichting verstaan: bijeenkomsten die geen direct verband houden met de doelstelling van de instelling, zoals omschreven in
de statuten. De wet zelf noemt als voorbeelden: bruiloften en partijen. Het gaat dan om bijeenkomsten
in de persoonlijke sfeer, met een veelal feestelijk karakter.
Bruiloften zijn bijeenkomsten ter viering van een huwelijkssluiting of –jubileum. Partijen zijn bijeenkomsten bij gelegenheid van een feit of gebeurtenis in de persoonlijke levenssfeer, zoals het houden van een
receptie (ontvangst) ter gelegenheid van een (bijzondere) verjaardag, een religieuze bijeenkomst (doop,
commune), een bedrijfs- of beroepsjubileum (pensioen). Ook een condoleancebijeenkomst behoort tot
deze categorie.
Bij paracommerciële instellingen worden aan de vergunning in ieder geval de volgende voorschriften of
beperkingen verbonden:
1.
de vergunning geldt niet voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter
plaatse vóór, tijdens of na bijeenkomsten van persoonlijke aard.
2.
het is verboden bijeenkomsten van persoonlijke aard openlijk aan te prijzen, hiermee te adverteren of reclame te maken.
3.
De vergunning geldt uitsluitend voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik
ter plaatse één uur voor, tijdens en één uur na de activiteiten, die direct verband houden met
de doelstelling van de instelling, zoals omschreven staat in de statuten van de instelling.
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En wat mag er wel?
Toegestaan zijn bijeenkomsten waarbij geen alcoholhoudende dranken worden gebruikt.
Maar op deze bijeenkomsten kan wel andere regelgeving van toepassing zijn. Deze bijeenkomsten zijn
alsnog niet toegestaan, wanneer:
Deze buiten de doelstelling van de instelling vallen;
Deze op grond van bestemmingsplanvoorschriften verboden zijn;
Deze vergunningplichting, ontheffingsplichtig of meldingsplichtig zijn krachtens andere gemeentelijke regelgeving (zoals bijvoorbeeld de APV);
Deze in strijd zijn met een privaatrechtelijke bijeenkomst.
Verder mag de kantine van de instelling geëxploiteerd worden in het kader van de doelstelling van de
instelling. Hieronder wordt verstaan het doen beoefenen en bevorderen van de betreffende activiteit
(recreatie, sport, sociaal-cultuureel, educatief, levenbeschouwelijk of godsdienst), alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die de ontwikkeling, vorming en recreatie van de mens beogen. Sociale binding van de leden onderling door activiteiten die op zich niet veel met de doelstelling te maken
hebben kunnen hier ook toe behoren. Voorwaarde is echter wel dat het voor en door leden is. Dit betekent met name dat de bij de activiteit aanwezige personen alleen uit leden van de vereniging of stichting
bestaan. Hieronder kunnen vallen feestavonden in verband met een kampioenschap of een lustrum.
Eveneens zijn toegestaan het organiseren van sinterklaasavonden, kerstbijeenkomsten, nieuwjaarsreceptie en dergelijke. Toegestaan zijn ook kaart- of bingoavonden waarbij dit uitsluitend voor leden geldt.
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